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Datum:  14  maart 2019 Opgesteld door: Y.H. Goedhart-Otten 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis in Slochteren  Mailadres: griffie@midden-groningen.nl 

Tijdstip: 19:30 uur Zaak:  

Aan: De gemeenteraad van Midden-Groningen  

 

Deze raadscommissie is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 maart 2019 

 

Aan de leden van de raadscommissie, 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie van Midden-Groningen 

op donderdag 14  maart  a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal, Hoofdweg 10a te Slochteren. De 

voorlopige agenda  treft u onderstaand aan. Alle stukken die op deze vergaderingen betrekking 

hebben zijn te raadplegen via https://bestuur.midden-groningen.nl/. 

(voorzitter: C.J.H. Ubels) (commissiegriffier: Y.H. Goedhart-Otten) 

 

Agenda 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

 
4. Plan van aanpak versterking Midden-Groningen 

Op basis van het advies van de Mijnraad van juli 2018 en het Plan van aanpak van de NCG 
van november 2018 heeft de lokale stuurgroep Midden-Groningen bestaande uit de 
gemeente, Lefier, Woonzorg-Nederland en NCG) het plan van aanpak versterking Midden-
Groningen vastgesteld. Dit plan van Aanpak wordt ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
(Portefeuillehouder: mw. Woortman) 
 

5. Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer evenwicht 
De bestuurlijke context van de provincie is in de afgelopen twee jaar duidelijk gewijzigd. 
Wat betekent dat voor de positie van Midden-Groningen? Het college legt deze strategische 
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visie op de positie van Midden-Groningen in haar bestuurlijke context ter besluitvorming 
aan de raad voor. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn) 

 
6. Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch 

Het schoolbestuur OPOS heeft in 2016 besloten om de openbare scholen OBS de 
Ruitenvelder uit Froombosch en OBS de Kinderboom uit Slochteren te laten fuseren vanaf 
het schooljaar 2019-2020. Het gebouw in Froombosch van de Ruitenvelder is een MFC met 
daarin de school, een gymzaal en het dorpshuis. Het college heeft het dorp gevraagd een 
plan op te stellen voor de toekomst van het gebouw. Het dorp heeft gekozen voor 
nieuwbouw van de dorpshuisfunctie. Om de nieuwbouw mogelijk te maken wordt aan de 
gemeenteraad voorgesteld om het huidige gebouw op kosten van de gemeente te slopen en 
een subsidie toe te kennen van €900.000 voor de nieuwbouw. 

(Portefeuillehouder: mw. Woortman) 

7. Jaarverslag Scholengroep OPRON 
De raad heeft een toezichtrol als het gaat om het openbaar primair onderwijs. Vanuit die 
verantwoordelijkheid wordt de raad gevraagd  kennis te nemen van het jaarverslag van 
Scholengroep OPRON. 
 
(Portefeuillehouder: dhr. Drenth) 
 

8. Sluiting 


